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 INFORMAȚII UTILE 

 EVENIMENTE INTERNAȚIONALE 

 EVENIMENTE NAȚIONALE

 CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND VIZIUNEA PE TERMEN LUNG PENTRU  ZONELE

INFORMAȚII UTILE
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RURALE 

Reamintim că până pe 30 noiembrie 2020, puteți transmite părerile voastre cu privire la

viziunea pe termen lung pentru zonele rurale. 

  

Link consultare: http://bit.ly/consultare-COM-zonerurale 

  

Parcurgerea chestionarului durează în jur de 20-25 minute, în cazul în care acceptați să

răspundeți și întrebărilor suplimentare (aprox. 6 în plus). Pentru completare este necesară

înregistrarea în sistem și se recomandă să nu întrerupeți completarea chestionarului, dat

fiind că sesiunea de completare poate expira și este necesară re-completarea. 

  

Consultarea este deschisă publicului larg, de la consumatori, sectorul agro-alimentar, IMMuri

rurale, fermieri, autorități regionale și locale, la GALuri, ONGuri, mediu academic și rețele

naționale rurale. 

  

Pentru completare este necesară înregistrarea în sistem sau mail către 

AGRI-EVALUATION@ec.europa.eu 

  

Scopul consultării vizează centralizarea opiniilor privind:

Nevoile actuale ale zonelor rurale

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=e7dd82f8ad&e=157868eaf0
mailto:AGRI-EVALUATION@ec.europa.eu
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potențialul/atractivitatea zonelor rurale

oportunități pentru viitorul zonelor rurale

administrația locală

   SESIUNI DEPUNERE PROIECTE (PNDR) ÎN DERULARE 

  

La acest moment, se mai află în derulare sesiuni aferente submăsurilor 9.1a, 17.1, schema

4.2 GBER de minimis, 4.2 – componenta abatoare de capacitate mică, cu următoarele

termene de depunere:

submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol, termen-

limită 13 noiembrie 2020;

submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, termen-

limită 30 noiembrie 2020;

schema 4.2 GBER de minimis - Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea

implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor

agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferente submăsurii 4.2, termen-

limită 30 noiembrie 2020;

submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau

dezvoltare de produse agricole – componenta investiții în abatoare de capacitate mică

în zona montană, termen-limită 31 decembrie 2020.

 NEWSLETTER EIP AGRI – NR 86 

Cel mai recent număr al newsletterului EIP AGRI este disponibil în limba română, atât
pe siteul rndr.ro – secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea newsletters. 
Tematica ediției lunii octombrie vizează tehnici de îmbunătățire a managementului
solului. 
Din cuprins:

Misiunea UE Grijă pentru viață, grijă pentru sol;

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=41dd682517&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=14462b2a4f&e=157868eaf0
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Seminarul EIP AGRI: Rolul cheie al AKIS în Planurile Naționale Strategice;
Sprijinirea bunelor practici pentru sănătatea solului în Europa

și alte subiecte de interes 
  
Link ediția în limba română . 
*** 

Reamintim că două publicații și un clip EIP AGRI sunt acum disponibile în română:

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS);
Inovarea în lanțurile scurte de aprovizionare

Servicii de sprijinire a inovării 

 CONSILIUL AGRIFISH din 19-20 octombrie 2020

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=e875779063&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=5a48f6314b&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=edbc7295d6&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=b82f77ae99&e=157868eaf0
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În cadrul reuniunii desfășurate la Luxemburg pe parcursul a două zile (19-20 octombrie), Consiliul a

ajuns la trei acorduri politice importante pentru sectoarele agriculturii și pescuitului din Europa. 

Miniștrii au convenit asupra abordării generale privind pachetul de reformă a politicii agricole

comune (PAC), au adoptat concluzii privind Strategia „De la fermă la consumator” și au

stabilit posibilitățile de pescuit în Marea Baltică pentru 2021.
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Ulterior sesiunii de negocieri pe parcursul celor două zile, miniștrii au convenit asupra unei

abordări generale privind pachetul de reformă a PAC post-2020, iar acordul evidențiază

angajamente ferme din partea statelor membre pentru un nivel mai ridicat de ambiție în materie

de mediu prin introducerea unor instrumente ca programele ecologice obligatorii (o noutate

comparativ cu politica actuală) și condiționalitatea sporită.
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Poziția convenită permite statelor membre să beneficieze de flexibilitatea necesară în ceea ce

privește modul în care ar urma să atingă obiectivele de mediu. 

Consiliul are acum mandatul politic de a demara negocieri cu Parlamentul European (ulterior

agreării unei poziției interne în cazul co-legiuitorului), în vederea unui acord general cu privire la

reformă. 

La 19 octombrie, Consiliul a adoptat în unanimitate un set de concluzii privind Strategia „De la

fermă la consumator”, prin care este sprijinit obiectivul de dezvoltare a unui sistem alimentar

european durabil, de la producție până la consum.
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Concluziile implică un dublu mesaj politic din partea statelor membre: asigurarea unor alimente

suficiente și accesibile ca preț, contribuind în același timp la neutralitatea climatică a UE până în

2050, și asigurarea unui venit echitabil și a unui sprijin puternic pentru producătorii primari. 

Consultați aici și aici punctele de vedere ale României pe subiectele dezbătute. 

Mai multe detalii privind subiectele dezbătute, aici .

  A 18a ÎNTÂLNIRE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=b5c789d172&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=218196cc04&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=cd3aed52d4&e=157868eaf0
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În data de 22 octombrie a avut loc, online, cea de a 18a întâlnire a Rețelelor Naționale Rurale, co-

organizată de rețelele naționale rurale din Valonia și Flandra și Rețeaua Europeană pentru

Dezvoltare Rurală (ENRD). 

Subiectele principale ale întâlnirii au vizat acțiunile desfășurate în contextul COVID-19, lecțiile

învățate privind simplificarea și adaptarea metodologiilor, cât și implicarea și promovarea

consultării publice privind viziunea pe termen lung pentru zonele rurale 

(link aici).

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=7a77dbfae6&e=157868eaf0
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Mai multe informații și prezentările susținute în cadrul evenimentului, aici

  CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ LEADER

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=9736cb6c51&e=157868eaf0
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În perioada 5-7 octombrie s-a desfășurat Conferința internațională privind implementarea abordării

LEADER/CLLD – eveniment organizat în cadrul Planului Multianual de Acțiuni al RNDR împreună cu

Federația LEADER România. 

Evenimentul este primul pe perioada pandemiei, de tip hibrid, care a reunit participanții atât în

format clasic (fizic) cât și online, cu respectarea normele în vigoare privind sănătatea publică din

România și Bulgaria în contextul COVID-19. 

Conferința a debutat la Eforie Nord și a abordat dezvoltarea locală sub responsabilitatea

comunității (DLRC) și a vizat îmbunătățirea implementării abordării LEADER și CLLD la nivelul

statelor membre, asigurând schimbul de experiențe privind pregătirea viitoarei perioade de

programare 2021-2027.
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În cadrul intervenției, domnul Adrian Oros - ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a declarat că,

în cadrul viitoarei perioade de programare – post 2020, Grupurile de Acțiune Locală vor fi sprijinite

în continuare pentru elaborarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, în funcție de

nevoile identificate în teritoriul acoperit de GAL.  

De asemenea, ministrul a subliniat importanța dialogului și colaborării dintre minister și GALuri,

având în vedere că acestea sunt un partener important în dezvoltarea zonelor rurale din România. 

Astfel, în ce privește implementarea conceptului sate inteligente, a fost evidențiată
importanța instrumentului LEADER în dezvoltarea economică și socială la nivel local, prin
sprijinirea și crearea de locuri de muncă, adaptarea și aplicarea unei economii verzi și
digitale, inclusiv prin intermediul colaborării dintre state în protejarea intereselor
fermierilor.
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Totodată a fost menționat rolul complementar pe care LEADER și Grupurile de Acțiune
Locală îl pot avea prin informarea și sprijinirea comunităților în identificarea posibilităților
de finanțare pentru dezvoltare locală.
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În cadrul celei de a doua zile a conferinței, oficialii celor două state au subliniat importanța

cooperării – având în vedere nevoile similare în domeniul agricol. 

Delegația Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, condusă de dl. secretar de stat Emil

Dumitru a participat, în data de 6 octombrie, la partea a doua a Conferinței internaționale pentru

implementarea LEADER/CLLD, care a avut loc în Albena, Bulgaria. 

În cadrul schimbului de opinii și de bune practici al celor două state, domnul Emil Dumitru a

apreciat că atât România, cât și Bulgaria prezintă aceleași specificități din punct de vedere agricol

și că este important ca acestea să își susțină punctele de vedere comune, interesele similare în

beneficiul ambelor părți. 

Evenimentul a consolidat și  promovat buna colaborare în domeniul dezvoltării rurale dintre

România și Bulgaria, prin facilitarea schimbului de experiență, de idei, informații și bune practici. 

Mai multe detalii aici .

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=426ed13202&e=157868eaf0
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  RECENSĂMÂNTUL DE PROBĂ 2020

În perioada 12-23 octombrie s-a desfășurat Recensământul General Agricol de probă 2020. 

Pentru recensământul de probă au fost selectate exploatații agricole, cu și fără personalitate

juridică, din toate județele țării, situate în diferite zone geografice, după o serie de criterii

care să permită o primă verificare, cât mai complexă, a modului de organizare și a

instrumentarului statistic. 

Precizăm că Recensământul General Agricol se va desfășura în perioada  februarie – aprilie

2021 cu an de referință 2020 (RGA 2020). 

Colectarea datelor s-a realizat prin intermediul unui chestionar electronic încărcat pe tablete

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI NAȚIONALE



12.01.2021 Gmail - Newsletter RNDR 10/2020 📨

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682408341275934872&simpl=msg-f%3A1682408341275934872 17/23

puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

Chestionarul electronic este dezvoltat de experții Institutului Național de Statistică cu

sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului CONRENA „Consolidarea Sistemului Statistic

Național și modernizarea proceselor de producție statistică pentru efectuarea

recensămintelor naționale”, din fonduri POCA.

  SESIUNI ANF DE INSTRUIRE INIȚIALĂ PRIVIND UTILIZAREA DURABILĂ A PRODUSELOR DE

PROTECȚIE A PLANTELOR 

Începând cu data de 19 octombrie 2020, Autoritatea Națională Fitosanitară  desfășoară cursuri

de instruire inițială care se adresează utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și

consilierilor. 

  

Astfel, în perioada 19-22.10.2020, au fost realizate sesiuni de instruire inițială în județele

Ilfov, Brașov, Sălaj, Hunedoara, Neamț, Mureș, Brașov, Bistrița și Municipiul București, în

cadrul cărora au fost instruite 11 persoane pentru categoria utilizatori profesioniști, 60

persoane pentru categoria distribuitori și 5 persoane pentru categoria consilieri. 

  

Tematicile aferente sesiunii de instruire inițială vizează subiecte precum:

cunoașterea legislației în vigoare referitoare la produsele de protecție a plantelor;

riscurile și pericolele asociate utilizării produselor de protecție a plantelor care

vizează operatorii, rezidenții, trecătorii, alte persoane, inclusiv pentru mediu;

cunoașterea impactului existenței produselor contrafăcute/ilegale, metode de

identificare a produselor de acest tip;

alegerea adecvată a unui produs cu cele mai puține efecte secundare asupra sănătății

umane și a mediului;

păstrarea evidenței utilizării produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu

legislația relevantă;

clasificarea, etichetarea, ambalarea produselor de protecție a plantelor și fișele

tehnice de securitate.

pregătirea echipamentului înainte de utilizare, pentru etalonare, utilizarea și

întreținerea echipamentului de aplicare a produselor de protecție a plantelor și

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=9324bbfabc&e=157868eaf0
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tehnici specifice de pulverizare;

Instruirea este o obligație a fiecărui stat membru al Uniunii Europene și o obligativitate și

pentru utilizatorii profesioniști, distribuitorii și consilierii din România, care desfășoară

activități profesionale referitoare la produsele de protecție a plantelor.

 CONFERINȚA  ȘTIINȚIFICĂ „TURISMUL RURAL ROMÂNESC”

Date fiind restricțiile impuse de pandemia COVID-19, cea de-a XXII-a ediție a 
Conferinței științifice 
internaționale "Turismul rural românesc în context internațional" a suferit câteva 
modificări. 
Astfel, în locul perioadei inițiale 28-30 mai 2020, evenimentul s-a desfășurat în 30 

septembrie, în cadrul 



12.01.2021 Gmail - Newsletter RNDR 10/2020 📨

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682408341275934872&simpl=msg-f%3A1682408341275934872 19/23

Zilelor Academice Ieșene - cu participare online. 

În program au fost incluse 34 lucrări științifice , cu 68 autori, pe tematici precum: 

- Agroturism; 

- Exemple internaționale de bune practici în turism; 

- Turism cultural; 

- Creștere economică, dezvoltare durabilă și turism; 

- Satul românesc în pericol de dispariție; 

- Turism rural și turism montan; 

- Turism în Republica Moldova; 

- Legislația în domeniul turismului în țările europene. 

Volumul "Turismul Rural Românesc" nr.46, împreună cu  lucrările științifice și prezentările 

autorilor, 

se regăsește și poate fi descărcat la adresa https://www.rorut.net/2020-online-conference

 TÂRG ONLINE PENTRU MEȘTERII SUCEVENI 

Meșterii populari suceveni pot să își promoveze meșteșugurile și să vândă din produsele pe

care le fac cu multă trudă, în această perioadă de pandemie, pe platforma online Meșteri și

meșteșuguri din județul Suceava, în cadrul proiectului „Promovăm meșterii și meșteșugurile

din județul Suceava. Suntem aici, poftiți la noi!”. 

  

Inițiativa constituirii unui altfel de târg pentru meșterii populari din județul Suceava, târg

organizat în spațiul virtual, aparține Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale, din cadrul Centrului Cultural „Bucovina”. 

Întreg articolul aici .

  COOPERATIVELE,  UNITE ÎN FAȚA PANDEMIEI 

Cooperativa Agri Baza Siloz Cereal Grup, din Botoșani, este doar unul dintre sutele de

exemple care există în România, de asocieri formate din membri cu 5, 6, 7 sau 10 hectare în

proprietate. 
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„Suntem 35 de membri acum și avem în total 6.500 de hectare. Până la finalul anului vom fi

50 sau 80 de membri, dar suprafața nu va crește concomitent cu numărul lor, pentru că noi

intenționăm să deschidem larg porțile pentru micii fermieri” - spune Nicu Temciuc, unul

dintre administratorii cooperativei agricole Agri Baza Siloz Cereal Grup, din județul Botoșani. 

Astfel, au fost obținute discounturi la achiziția de inputuri agricole și a fost negociată

vânzarea cerealelor la un preț mai bun. 

Întreg articolul aici .

 FINANȚAREA LICEELOR AGRICOLE 

După cum aminteam în ediția anterioară a newsletterului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale se află în plin proces de semnare a contractelor de finanțare pentru investiții
specifice și asigurarea unor cheltuieli materiale. 
Astfel sunt finanțate 56 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol. 
În cadrul anexei poate fi consultată lista liceelor cu profil preponderent agricol . 
Printre liceele finanțate se regăsește și Liceul Agricol Beclean din Bistrița Năsăud . 
Consultați aici întreaga listă a liceelor . Întreg articolul din presa locală aici . 
*Anexa se va auto-descărca.
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Rețeaua EIP AGRI (nr.86 română)
DESIRA

Serviciul de Evaluare ENRD
Rețeaua Rurală a Scoției

Rețeaua Naționala Rurală a Spaniei
Broadband Europe

Arhiva newsletter Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală română (RNDR). 
Edițiile anterioare ale newsletterului RNDR pot fi consultate aici .

Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR). 
Adresa de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR în urma participării la
evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra
evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.

CALENDAR

- Evenimentele organizate
de ENRD - Rețeaua
Europeană pentru
Dezvoltare Rurală și EIP
AGRI - Rețeaua
Europeană pentru Inovare
în Agricultură și
Silvicultură sunt anunțate
pe siteuri, împreună cu

-

-
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metodele alternative de
participare/online.

-

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
(RNDR) 
Contact: 
E-mail: rndr@madr.ro 
Website: www.rndr.ro 
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163,
București 
Tel.: 021 307 23 91, 
        021 307 86 24 
Fax: 021 307 86 06
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